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ALGUÉM TE
CONTOU?
A Prefeitura de Mogi 
reuniu os últimos

6 meses de trabalho 
em um só lugar!

Acesse e con�ra 

bit.ly/alguemtecontou 

Frente de Combate à Fome é
aprovada pela Câmara de Mogi

Vereadores aproveitam a última sessão antes do recesso parlamentar para liberar projetos parados no Legislativo

EMPREGOS

Para atender candidatos com difícil acesso ao sistema,
Mogi Conecta abre agenda presencial. Cidades, página 4

A Câmara de Mogi das Cruzes, na 
última sessão antes do recesso, apro-
vou a criação da Frente Parlamentar 
de Combate à Fome, cujo objetivo 
será averiguar a situação da seguran-
ça alimentar dos moradores e elabo-
rar, em conjunto com o Executivo, 
políticas públicas para atender as 
pessoas impactadas pela pandemia.  
Cidades, página 5

Vacina contra a Covid

Região recebe
lote para público
de 35 e 36 anos
Cidades, página 8 Cálculo da Agestab considera tarifa de R$ 5, que impactaria diretamente nos colaboradores do Taboão

Mariana Acioli/Arquivo
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Trânsito

Aulas online do CFC trazem 
dificuldades aos aprendizes

Maiores problemas são a lentidão da internet e a 
oscilação no programa do Detran. Cidades, página 3
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A instalação do pedágio na ro-
dovia Mogi-Dutra (SP-88) poderá 
gerar um prejuízo, apenas no pri-
meiro ano de funcionamento, de ao 
menos R$ 10 milhões ao Distrito 
Industrial do Taboão. O levanta-
mento foi realizado pela Associa-
ção Gestora do Distrito Industrial 
do Taboão (Agestab). O montante 
leva em consideração as despesas 
extras com os 4 mil trabalhadores 
diretos e indiretos e com os pres-
tadores de serviços, que passarão a 
ter um gasto adicional para se des-
locarem ao trabalho diariamente. 
Cidades, página 8

Pedágio na Mogi-Dutra

Agestab estima prejuízo de R$ 10 milhões em um ano
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EQUIPAMENTO A IDOSOS?
Idosos de Mogi das Cruzes ainda 
não têm novidades sobre a possí-
vel construção de um novo Centro 
Dia. O assunto foi ventilado em 2019, 
ainda antes da pandemia, mas se-
quer os estudos avançaram. O es-
paço é importante para famílias que 
não têm condições de dar suporte 
durante o dia ao idoso. Em Mogi, a 
unidade fica  na avenida Antonio de 
Almeida, 2.100, no Rodeio.

SÓ PROMESSA
Em 2019, o então vereador José An-
tonio Cuco Pereira (PSDB) levantou a 
possibilidade da construção do novo 
Centro Dia do Idoso em  Braz Cubas 
ou Jundiapeba. “Assim que a prefei-
tura tiver condições de localizar um 
terreno apto, vamos correr atrás da 
instalação de um novo equipamen-
to”, prometeu o parlamentar. Ficou 
na promessa. O espaço oferece ali-
mentação, atividades de lazer, sala 
de convivência com televisão e en-
fermaria aos idosos.

EQUIPAMENTO AO PCD?
Depois da discussão sobre a cons-
trução de um novo Centro Dia do 
Idoso, a Secretaria de Assistência 

Social de Mogi, à época coordenada 
por Neusa Marialva, também acre-
ditava que a cidade poderia ter seu 
primeiro Centro Dia da Pessoa com 
Deficiência, com moldes parecidos 
de atendimento ao Centro Dia do 
Idoso. Também ficou na promessa.

SEGURANÇA NA REGIÃO
A direção do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) se reuniu com o 
secretário de Estado de Segurança 
Pública, general João Camilo Pires 
Campos, para solicitar apoio aos 
municípios. Na ocasião, a prefeita 
de Ferraz de Vasconcelos, Priscila 
Gambale, e o prefeito de Santa Isa-
bel, Carlos Chinchilla, representa-
ram o Conselho de Prefeitos.

SISTEMA DETECTA
Entre as demandas, levantadas 
pela Câmara Técnica de Seguran-
ça do Condemat e apresentadas ao 
secretário de Estado, está o apoio 
na ampliação do Sistema Detecta 
na região, assim como o possível   
compartilhamento dos alarmes do 
Sistema que tocam para a Polícia 
Militar e Civil para as centrais de 
monitoramento.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

União para regularização

S
erá preciso muita força política no 
Alto Tietê para que se encontre uma 
solução minimamente razoável que 
resolva a questão de falta de mora-

dia. O problema é crescente nos últimos 
anos na região, devido a sua localidade, 
fácil acesso e falta de fiscalização. Durante 
a pandemia, porém, o número de famílias 
que rumam a alguma das cidades da re-
gião em busca de uma moradia improvi-
sada aumentou.

O Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat) con-
ta com cerca de 90 núcleos habitacionais 
em processo de regularização por meio 
do programa Cidade Legal, vinculado à 
Secretaria de Habitação do Estado. De 
acordo com o levantamento do programa 
estadual, os municípios de Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Sale-
sópolis e Suzano contam com núcleos ha-
bitacionais em processo de regularização. 
Já os municípios de Guarulhos, Poá, San-
ta Branca e Santa Isabel estão em fase de 
definição de núcleos a serem trabalhados.

Por meio de palestras, as lideranças da 
região se encontraram algumas vezes nos 
últimos anos para discutir o problema de 
habitação, mas pouco e de forma muito 
esporádica. É preciso mais cobrança e ce-
leridade nesta séria questão. A não regula-
rização gera um cenário de infraestrutura 
precária, com ligações clandestinas de água 
e luz, ausência de coleta de lixo, contamina-
ção dos mananciais e até mesmo impactos 
nos negócios. É preciso ações para deter 
essa bola de neve que não para de crescer. 

Antes da pandemia da Covid-19, em 
2019, haviam sido liberados R$ 780 mil 
do programa Cidade Legal em ordens de 
serviços (cadastramento e levantamento 
topográfico, por exemplo) para núcleos 
habitacionais definidos como prioritários 
pelas cidades, mas a articulação regional 
precisa se intensificar a fim de destravar 
os processos mais rapidamente. Temos o 
Condemat e deputados que foram eleitos 
para defender as demandas da população. 
Essa união e integração com o Ministério 
Público podem ser decisivas para auxiliar 
milhares de famílias. Para isso, foram eleitos.

A redução de infectados e 
mortos vítimas de Covid-19 
revela que a vacinação é o úni-
co meio de nos livramos da 
pandemia. Na mesma medida 
em que a vacinação avança, 
os números de infectados, 
doentes e mortos diminuem. 
Isso revela que o total de ví-
timas fatais e sequelados po-
deria ser muito menor caso 
o governo federal não fosse 
ineficaz na aquisição de va-
cinas. E pelo que já se sabre, 
ao menos uma farmacêutica 
insistiu muito para vender o 
imunizante: a Pfizer. Não se 
sabe o motivo da recusa e de-
mora para aquisição do me-
lhor imunizante disponível 
no mercado, algo que pro-
vavelmente será respondido 
pela CPI do Senado.

Aliás, seria muito bom que 
o Congresso também instau-

Culpa

ARTIGO
Cedric Darwin

rasse uma CPI para apurar a 
culpa do governo federal no 
atraso da imunização. En-
quanto a Europa assistiu a 
final da Eurocopa ao vivo 
no estádio e sem máscaras 
em razão da imunização, no 
Brasil, a final da Copa Amé-
rica teve um pequeno públi-
co para assistir a derrota da 
seleção brasileira. A demora 
na retomada da economia e 
principalmente as milhares 
de vidas perdidas pelo atraso 
injustificado na imunização 
da população deve ser exem-
plarmente punida.

O atraso injustificado na 
imunização dos brasileiros 
retirou de muitos a oportu-
nidade de não morrer vítima 
de Covid. Há responsabilida-
de de civil, criminal e admi-
nistrativa de quem deveria e 
poderia ter adquirido imu-
nizantes e por algum moti-
vo não o fez. Desvendados 
os motivos para demora na 

aquisição das vacinas é fun-
damental punir os culpados, 
inclusive o presidente da 
República.

Até hoje assistimos à de-
mora no avanço da vacina-
ção por falta de imunizantes. 
Só no final do mês de setem-
bro teremos toda população 
adulta imunizada com pelo 
menos uma dose de vacina, 
o que empurra para 2022 a 
imunização completa de toda 
população brasileira com duas 
doses. Essa responsabilida-
de precisa ser rigorosamen-
te apurada e punida, pois as 
vidas perdidas pela demora 
injustificada na aquisição e 
aplicação das vacinas não se-
rão recuperadas. São vidas e 
famílias perdidas por culpa 
de quem poderia e deveria ter 
comprado e disponibilizado 
vacinas. Passada a emergên-
cia, que venha a pena.

 cdadv@uol.com.br
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RODRIGO BARONE

Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.
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Oficinas gratuitas estão 
com inscrições abertas

A programação de oficinas 
do programa Pontos MIS terá 
continuidade ao longo desta 
e das próximas semanas. As 
atividades são gratuitas e rea-
lizadas de forma inteiramente 
online. Os interessados de-
vem se inscrever por meio de 
links, disponibilizados pelos 
organizadores.

Até amanhã está sendo 
realizada, das 19 às 21 horas, 
a oficina Telenovela no Brasil 
e na América Latina: histó-
ria e atualidade, com Lucas 
Martins Néia. A atividade é 
voltada para estudantes de 
Graduação e Pós-Graduação 
em Comunicação, Rádio e TV, 
Audiovisual, Multimídia e áreas 
afins, bem como roteiristas, 
dramaturgos e escritores, além 
do público geral interessado.

A proposta é mostrar como a 
telenovela se tornou o principal 
produto cultural do Brasil, seu 
impacto na sociedade e qual o 
futuro dessas narrativas diante 
do sucesso das séries e da pro-
liferação de telas, plataformas 
de streaming e conteúdos sob 

demanda na cena audiovisual 
contemporânea.

Já no próximo sábado, haverá 
mais uma edição do Bate-Papo 
de Cinema – Mostra Pontos 
MIS Belas Artes. O filme a 
ser debatido é O Carteiro e o 
Poeta, que estará disponível 
para ser assistido entre hoje, a 
partir de 11 horas e o próprio 
sábado. Já o bate-papo será 
às 18 horas do sábado, no 
canal do MIS no Youtube. O 
clássico “O Carteiro e o Poeta” 
(dir. Massimo Troisi, Michael 
Radford, Itália, 1994, 156 
min, 12 anos) será analisado 
por Sandra Nunes (mestre e 
doutora em comunicação e 
semiótica: literatura), com 
mediação de Giuliana Monteiro 
(roteirista e diretora). 

Na próxima semana, de 
segunda a sexta-feira (19 a 
23 de julho), acontecerá a 
oficina Luz e Ação – Foto-
grafia como trabalho, com 
Beto Salgado. Direcionado 
a iniciantes ou iniciados na 
fotografia, com idades a partir 
dos 14 anos, o curso busca 

dar um direcionamento sólido 
para os alunos que preten-
dem ingressar no mercado 
fotográfico ou já trabalham e 
buscam crescer, apresentando 
exemplos práticos e propondo 
ações diretas que geram resul-
tados rápidos e importantes 
para o seu desenvolvimento 
profissional.

No sábado dia 24 de julho, 
haverá mais uma edição do 
bate-papo de cinema, com 
o filme O Hotel às Margens 
do Rio, que estará disponível 
entre os dias 22 e 24 de julho. 
O bate-papo, assim como o 
primeiro, será às 18 horas 
do sábado, no canal do MIS 
no Youtube.

A agenda terá sequência na 
última semana de julho, com a 
oficina Cinema, Patrimônio e 
Memória Coletiva, comandada 
por André Manfrim. Serão 
três encontros de três horas 
de duração cada, nos dias 26, 
28 e 30 de julho.

Para saber mais sobre a 
programação acompanhe as 
redes sociais do programa.

Programa Pontos MIS

Médico fará palestra sobre 
medicina Ayurveda em Mogi

O Padma Namastê Yoga de 
Mogi das Cruzes, localizado 
na rua Cruzeiro do Sul, no 
bairro Vila Oliveira, deve 
receber no próximo sábado 
o médico Ricardo Balsimelli 
como palestrante sobre a 
medicina Ayurveda. Balsimelli 
possui residência médica em 
acupuntura pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) 
e também atenderá a consultas 
nesta data.

A proprietária do espaço, 
Deise Devi Shanti, afirmou 
que basta entrar em contato 
com ela por meio do telefone 
98719-6205 para comprar o 
ingresso da palestra e obter 
mais informações sobre as 
consultas que serão realizadas 
na parte da tarde pelo médico 
Balsimelli.

A Ayurveda é uma terapia 
indiana milenar que utiliza 
técnicas de massagem, nutrição, 
aromaterapia, fitoterapia, dentre 
outras técnicas, como método 
de diagnóstico, prevenção e 
também cura, baseada nos 
estudos do corpo, alma e 

No sábado

mente.
O médico que irá palestrar 

sobre esta medicina também 
possui estágio em Medicina 
Tibetana pelo Men Tsee Kang 
em Dharamshala/Índia; for-
mação em Ayurveda pela 
escola Brahma Vidyalaya com 
estágios em Pune/Índia e 
pós graduação em Medicina 
Ortomolecular pela Fundação 
de apoio à Pesquisa e Estudo 
na área da Saúde (Fapes). 
Balsimelli também é professor 
de Mindfulness e Compaixão 

pelo Instituto Cultivo/México 
e professor da pós-graduação 
em cuidados integrativos da 
Unifesp.

De acordo com os artigos 
sobre a medicina Ayurveda, 
acredita-se que há energias 
existentes no corpo, mente e 
meio que se vive, e, quando 
há um desequilíbrio energé-
tico, causados por problemas 
emocionais, trauma físico ou 
má alimentação, por exemplo, 
são acumuladas toxinas que 
dão origem às doenças.

Ricardo Balsimelli estará no Padma Namastê Yoga

Arquivo pessoal

Alunos apontam dificuldades 
em atividades online no CFC

Principais problemas relatados estão ligados à lentidão do sistema, travamento do programa e outras falhas

PRIMEIRA HABILITAÇÃO

Os alunos matriculados 
nas autoescolas que ainda 
estão em processo das nove 
aulas teóricas do Centro de 
Formação de Condutores 
(CFC) continuam apontando 
problemas com o sistema 
remoto implantado no início 
da pandemia da Covid-19. 
A mudança ocorreu em 
cumprimento às regras im-
postas pela quarentena, que 
priorizam o distanciamento 
entre as pessoas para conter 
a disseminação do vírus.

Os depoimentos colhidos 
pela reportagem mostram 
que os principais problemas 
relatados por alguns alunos 
estão diretamente ligados à 
lentidão do sistema, trava-
mento do programa e outras 
falhas durante a realização 
das aulas online. Em muitos 
casos, as atividades não só 
são interrompidas como 
chegam a travar por com-
pleto, sendo necessário que 
os alunos as recomecem.

Consequentemente, em vez 
de concluírem as nove aulas 
no prazo de nove dias, como 
deve ocorrer normalmente, 
os alunos ficam atrasados e 
podem levar até meses para 
concluir o CFC. Um dos 
entrevistados, por exemplo, 
levou quatro meses para 
terminar estas nove aulas, 
enquanto outros acreditam 
que seria uma sorte grande 
conseguir finalizá-las ainda 
neste ano.

Alguns dos entrevistados 
também afirmaram que, 
durante as aulas, o sistema 
online fotografa o aluno auto-
maticamente para comprovar 
que ele está participando, 
no entanto, em diversas 
vezes a internet não carrega 
a fotografia e o aluno acaba 

perdendo a aula.
Ainda nesta semana, o 

diretor e proprietário da 
Autoescola Shangai, Sérgio 
Miranda, em Mogi das Cruzes, 
explicou que estes problemas 

geralmente ocorrem com 
alunos que têm uma internet 
fraca. No início da pandemia 
de Covid-19, segundo Mi-
randa, as dificuldades com 
as aulas remotas eram ainda 

mais recorrentes.
“A plataforma do Detran 

(Departamento Estadual de 
Trânsito) vem sendo aprimo-
rada gradativamente e neste 
ano os problemas ocorrem 

com menos frequência. Por 
este motivo, nós retomamos 
com as aulas virtuais, mas 
ainda assim damos preferência 
para as aulas presenciais”, 
acrescentou.

Miranda explicou também 
que o índice de reprovações 
dos alunos que optaram pelo 
ensino remoto não é alto, já 
que 90% deles obtiveram a 
aprovação garantida, embora 
estes alunos apontem que a 
interação no ensino virtual 
é menor.

A partir da próxima se-
gunda-feira, será permitida a 
ocupação de 60% dos alunos 
em cada sala de aula, algo 
que vem sendo comemorado 
pelos proprietários de au-
toescolas, pois a ocupação 
máxima permaneceu durante 
meses limitada em 40%. A 
flexibilização foi estabeleci-
da na semana passada pelo 
governador do Estado, João 
Doria (PSDB), durante mais 
uma atualização do Plano 
São Paulo de retomada das 
atividades econômicas.

Thamires Marcelino

Para Miranda, da Autoescola Shangai, aulas dependem da qualidade da internet

Mogi News/Arquivo

Problemas de 
conexão da internet 
pode levar a meses 
de atraso na 
conclusão das aulas
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Mogi Conecta abre agendamento 
para atendimento presencial

Expectativa é atender prioritariamente quem não tem acesso à internet ou dificuldades para utilizar a plataforma

OPORTUNIDADES

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está com agendamento 
aberto para o atendimento 
presencial do programa Mogi 
Conecta Emprego, na unidade 
do Terminal Estudantes. A 
expectativa com a medida 
é atender prioritariamente 
os mogianos que não têm 
acesso à internet ou estão 
encontrando dificuldades 
para utilizar o novo sistema 
por meio da plataforma.

Os atendimentos presen-
ciais serão feitos obedecendo 
os protocolos de segurança 
sanitária para o enfren-
tamento da pandemia da 
Covid-19. Os interessados 
deverão utilizar a página de 
agendamento do  Pronto-

-Atendimento ao Cidadão 
(PAC) na página oficial da 
Prefeitura na internet. O 
link é agendamentopac.
pmmc.com.br.

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
lembra que o encaminha-
mento quando o candidato 
demonstra interesse pela 
vaga é feito exclusivamente 
por meio do site, no link 
mogidascruzes.sp.gov.br/
mogiconectaemprego, não 
sendo necessário ir até a 
unidade.

Para os trabalhadores 
que precisam dar entra-
da no seguro desemprego, 
também é possível realizar 
o atendimento por telefone. 
Neste caso, a equipe verifica 
a divergência e faz toda a 
orientação necessária sem 
que a pessoa compareça 
presencialmente. Os telefo-
nes são 4699-1900, 4699-
2784 e 4798-6315, além 
do WhatsApp por meio do 
número 97422-4273.

O atendimento presencial, 
neste primeiro momento, 
será feito apenas na unidade 
do Terminal Estudantes. A 
unidade do Terminal Central 
está passando por adequações, 
enquanto a unidade do CIC 
de Jundiapeba permanece 
sem atendimento.

Acesso pela internet
Apesar do início do agen-

damento para o atendimento 
presencial, a orientação da 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico é 
para que os usuários deem 
a preferência para o acesso 
ao programa Mogi Conecta 
Emprego pela internet. O 
endereço é mogidascruzes.

sp.gov.br/mogiconectaemprego.
No site, o usuário tem a 

possibilidade de cadastrar 
seu currículo, atualizar seus 
dados e se candidatar a uma 
das vagas disponíveis.

Outra opção é acessar a 
página da plataforma Mogi 
Conecta (mogiconecta.mogi-
dascruzes.sp.gov.br). No site, 
o serviço oferece opções para 
pessoas que procuram uma 
recolocação no mercado de 
trabalho, querem mudar de 
carreira, ou simplesmente 
buscar novos desafios. O 
programa também oferece 
a possibilidade de obter 
uma orientação profissional 
que auxilie no processo de 
decisão.

O recesso de mais de 32 
mil alunos da rede municipal 
de ensino de Mogi das Cruzes 
vai até amanhã. A Secretaria 
de Educação destaca a leitura, 
contação de histórias e as 
atividades lúdicas e esportivas 
disponíveis em seu canal do 
Youtube para a diversão dos 
estudantes. Entre os autores 
indicados estão professoras 
da rede municipal, como 
Bruna Rodrigues e Elisabete 
Jacques Urizzi Garcia, que 
atualmente fazem parte da 
equipe do Departamento 

Educação disponibiliza atividades
Penúltimo dia de recesso

do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental podem cur-
tir e praticar as atividades 
propostas nos vídeos do 
projeto Olimpíadas 2021, 
elaborados em parceria pelo 
Departamento Pedagógico e 
a empresa JR Multiservice, 
responsável pelas oficinas 
do período integral.

Os alunos irão conhecer 
e aprender mais sobre as 
modalidades olímpicas, como 
voleibol, basquetebol, han-
debol, futebol, judô, esgrima, 
ginástica e natação.

Além da diversão, os 
alunos também aprendem 
mais sobre a cidade, seus 
artistas e locais importantes. 
Há vídeos também para os 
pequenos, com atividades 
para as crianças desde o 
berçário. A proposta é de 
que as crianças possam se 
divertir em casa e interagir 
com a família. 

. Os esportes também estão 
em alta com a proximidade 
da realização das Olimpíadas 
de Tóquio, que já começam 
no dia 23 de julho. Os alunos 

Pedagógico da Pasta. 
O canal do Youtube da 

Secretaria de Educação oferece 
os projetos Movimentar-te e 
Olimpíadas para animar os 
alunos durante o recesso. 
Produzidos pela equipe do 
Departametno Pedagógico, 
os vídeos do Movimentar-te 
trazem atividades de música, 
dança e outras expressões 
artísticas e também estão 
sendo transmitidos pela TV 
Câmara no canal digital 3.2 
nos horários das 8, 13 e 18 
horas.

ALGUÉM TE CON

220 mil
já são mais de

doses contra a Covid-19

DE ALIMENTOS

ENTREGUES

AOS MOGIANOStoneladas
1.892
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Frente Parlamentar de Combate 
à Fome é aprovada na Câmara

Vereadores criam grupo para acompanhar a condição alimentar de moradores em situação de vulnerabilidade

ANTES DO RECESSO

A Câmara de Mogi das 
Cruzes, em sua última sessão 
ordinária antes do recesso de 
meio de ano, aprovou nove 
proposituras entre projetos 
de lei, de resolução e de 
decreto legislativo. Os tra-
balhos foram os últimos no 
primeiro semestre deste ano, 
iniciado no dia 2 de fevereiro. 
O retorno está previsto para 
3 de agosto.

Um dos destaques da pauta 
foi a proposta de Eduardo 
Ota (Pode) que cria a Frente 
Parlamentar de Combate à 
Fome. O grupo suprapartidário 
terá como objetivo averiguar a 
situação da segurança alimentar 
dos moradores da cidade e 
elaborar, em conjunto com o 
Executivo, políticas públicas 
para atender à parcela da 
população atingida durante 
a pandemia da Covid-19.

Durante as deliberações, 
os vereadores lembraram 
os números da pandemia na 
cidade, como as mais de 35 
mil famílias que aderiram ao 
programa Auxílio Emergen-
cial Mogiano, bem como o 
programa Mogi Contra Fome, 
que concedeu cestas básicas 
para famílias em situação de 
emergência.

A Frente Parlamentar de 
Defesa dos Direitos da Mulher, 
formada pelas vereadoras Inês 
Paz (Psol), Fernanda Moreno 
(MDB) e Maria Lucia Fernan-
des (SD), a Malu Fernandes, 
aprovou três projetos de lei 
ligados à pauta dos direitos 
da mulher: o fornecimento 
de absorventes higiênicos 
reutilizáveis em equipamen-
tos públicos de Educação, 
Saúde e Assistência Social; 
a criação do dia Marielle 
Franco, voltado ao enfren-
tamento à violência política; 
e o incentivo à inserção ou 
reinserção no mercado de 
trabalho de mulheres que 
foram vítimas de violência 
doméstica.

De autoria do Executivo, 
foram aprovados dois projetos 
de lei, por unanimidade: a 
proposta 34/2021, que muda 
a lei municipal 6.375/2010 
que trata do convênio com 
o Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat); e o 
projeto 67/2021, que trata do 
disciplinamento de doação 
de bens imóveis como forma 
de extinção de dívidas.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria de Saúde, informou 
nesta semana o balanço da 
primeira semana do progra-
ma de testagem em massa 
realizado junto aos traba-
lhadores do comércio. A 
iniciativa é uma parceria entre 
a administração municipal, 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
o Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cru-
zes e Região (Sincomercio), 
bem como representantes da 

Mutirão de testagem completa uma semana
Comerciários

antígeno, com amostras de 
fluídos colhidas com um 
cotonete na região interna 
do nariz ou boca, com re-
sultado disponível em até 
20 minutos. “Todos os casos 
positivos são enviados para 
a Central de Monitoramento 
da Covid-19”, informou 
em nota.

O programa, segundo a 
administração municipal, é 
aberto para comerciantes que 
ainda não foram vacinados e 
funcionários do comércio e 
supermercados de Mogi das 

foram encaminhados para a 
central Pré-Covid do muni-
cípio, o equivalente a 5,16% 
na taxa de contaminação.

A primeira etapa de tes-
tagem vai até amanhã, e 
estão programadas ações 
do Comércio Seguro até o 
início de agosto. A próxima 
etapa está marcada para 
acontecer no distrito de 
César de Souza entre os dias 
19 e 23 de julho.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, o exame 
realizado é do tipo teste rápido 

categoria dos comerciários, 
na iniciativa Comércio Seguro.

Na primeira semana de 
realização dos trabalhos 
na estação móvel montada 
na praça Oswaldo Cruz, na 
região central da cidade, 141 
comerciários realizaram os 
testes, tendo dois casos posi-
tivos, representando menos 
de 2% de taxa de infecção. 
Segundo levantamento da 
Pasta da Saúde, dos 2.167 
exames realizados no mesmo 
local abertos para toda a po-
pulação, 112 casos positivos 

ÉM TE CONTOU?
Veja o que a Prefeitura 
de Mogi vem fazendo 
nos últimos 6 meses

il
já são mais de

EM ECONOMIA
milhões
26R$

PARA AUXÍLIOS
milhões
16R$

 Quer saber mais? A gente te conta! Acesse: bit.ly/alguemtecontou 

Em breve, a versão 
impressa será 
entregue na sua casa

Cruzes. Para realizar o teste, 
o comerciário deve realizar 
o cadastramento junto às 
entidades representantes 
do setor.

A campanha de testagem 
em massa também é aberta ao 
público em geral, mediante 
retirada de senhas das 8 às 
13 horas. Para participar, os 
interessados devem apresentar 
comprovante de endereço em 
Mogi das Cruzes, documento 
de identificação com foto e 
cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS). (A.D.)

André Diniz
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SBT, 21H00

Chiquititas
Neco leva Lucia até o parque. A pequena se esforça para falar mais algumas 

palavras. Neco incentiva o contato dela com a natureza. Bel visita Samuca. 

Vivi fi ca enciumada. Samuca conta para Bel que não gosta mais de Vivi. Rafa 

faz exercícios físicos. Vivi tenta gravar seu vlog sozinha.

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael fl agra Duca e Bianca namorando. Dandara avisa a João que gostou 

de seu novo perfi l. Pedro e Bianca descobrem que João estragou o perfi l do 

personagem que criaram para enganar Vicky. Duca vê Bianca beijando João. 

Roberta sugere que Duca pense melhor no que fazer com relação a Bianca. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana e Lucio falam sobre o casamento com Julia, que fi ca animada. Vitoria e 

Ana avisam a Cecilia e Sofi a que elas poderao se enfrentar novamente. Celina 

fi ca admirada ao saber que Lourenco pediu a guarda de Tiago na Justica. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Resumos dos capítulos fi nais não divulgados.

GLOBO, 21H00

Império
Cora manda que todos avancem sobre os pedaços do diamante rosa. Téo 

vai ao encontro de Maurílio. Maria Clara reclama de Cristina. José Alfredo 

sente-se mal e Josué o ajuda. Cristina vai à pizzaria com Elivaldo e Tuane. 

Lorraine pede desculpas a Maria Marta. Fernando tenta roubar Cora, mas 

a vilã o enfrenta.

RECORD, 21H

Gênesis
Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin 

se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e 

Raquel. Beno desmascara Raquel. Labão se decepciona com Raquel, mas 

pede segredo à Salma. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

A vida é a maior das 
dádivas, um milagre 
que a cada novo dia 
se renova e podemos 
experimentar. E por 
essa grande bênção, 
pelo maravilhoso 
presente que é mais 
um dia de vida, todos 
nos deveríamos 
alegrar e agradecer.

Em você está o 
poder de viver mais 
um dia esplêndido, 
ou simplesmente um 
dia banal, pois você, 
e cada um de nós, 

MOMENTO
especial

O milagre de um novo dia

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ENORIA OBAN

A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desa-

fio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Feliz 

aniversário!

Superar não é escolha, é necessidade.”

 cultura@jornaldat.com.br

pode decidir se quer 
reclamar do que está 
mal, ou tentar mudar 
isso. Se fica triste 
porque não tem o que 
deseja ou não é quem 
sonha ser, ou se tenta 
mudar e alcançar o 
que tanto almeja. 
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O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. 
artigo 37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do 
seguinte ato administrativo:

RESOLUÇÃO (RESUMIDA):

Nº 1, de 12 de julho de 2021 – Dispõe sobre aprovação de valores destinados ao patrocínio 
de atletas e integrantes de comissões técnicas, que representam e divulgam o nome do 
Município, pelo Conselho Municipal de Desportos – CMD em 2021.

Obs.: O ato acima mencionado encontra-se afixado na íntegra no Quadro de Editais da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes/Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Ewerton Komatsubara
Secretário de Esporte e Lazer e Presidente do Conselho Municipal de Desportos

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 02/21– PROCESSO Nº 19.035/21
SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR VAGAS PARA COMERCIALIZAR: PRODUTOS 
AGROECOLÓGICOS, EM TRANSIÇÃO E OU ORGÂNICOS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Agricultura, no uso de suas atribuições legais, torna público as normas e os procedimentos 
que nortearão o processo seletivo visando prover 16 (dezesseis) para a comercialização na 
Feira Agroecológica e Economia Sustentável, a ser realizada na Rua Delphino Alves Gregório 
nº 790, Mogilar, quinzenalmente aos sábados; através de Permissão Remunerada de Uso a 
Título Precário. O edital na íntegra poderá ser acessado no site https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/pagina/secretaria-de-agricultura/publicacoes, ou na Secretaria de Agricultura, 
situada a Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes nº 550, Mogilar.

Mogi das Cruzes, 14 de julho de 2021
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2/20 - PROCESSO Nº 34.145/19

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NOS BAIRROS PARQUE MORUMBI E VILA DA PRATA, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: INCIDADE PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ R$ 161.806,40 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e seis reais e quarenta centavos).

Secretaria Municipal de Obras, em 14 de julho de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - PROCESSO Nº 3.450/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PÃO PARA HOT DOG E BOLO INDIVIDUAL 
DIVERSOS SABORES.
EMPRESA VENCEDORA: CECM PÃES LTDA; FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 2.724.740,00 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta reais).

Mogi das Cruzes, em 13 de julho de 2021.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação__________________________________________________________________________

COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/21 - PROCESSO Nº 12.790/21 E AP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALARES 
E LABORATORIAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, 
comunica aos interessados que no edital em epígrafe, onde se lê “ANDRÉIA GOMES VITAL 
GODÓI, Secretária Adjunta de Saúde”, leia-se: “ANDRÉIA GOMES VITAL GODÓI, Secretária 
Municipal de Saúde”.

SMS, em 13 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODÓI - Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Visitas monitoradas à Ilha Marabá são reabertas

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente reabriu o agendamento de visitas 

monitoradas ao Núcleo Ambiental Ilha Marabá. Elas acontecerão todas as sextas-

feiras, para grupos reduzidos – de 8 a 12 pessoas – e uso obrigatório de máscara. 

As visitas acontecerão das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O telefone para 

informações é o 4798-5959 e as visitas podem ser agendadas já a partir de amanhã.

Pedágio pode gerar prejuízo de
R$ 10 milhões no primeiro ano

Estimativa é da Agestab, que calcula despesas extras para 4 mil funcionários que atuam em empresas da região

DISTRITO DO TABOÃO

A instalação do pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88) 
poderá gerar um prejuízo, 
apenas no primeiro ano de 
funcionamento, de ao menos 
R$ 10 milhões ao Distrito 
Industrial do Taboão. O 
levantamento foi realizado 
pela Associação Gestora do 
Distrito Industrial do Taboão 
(Agestab). O montante leva 
em consideração as despesas 
extras com os trabalhadores 
diretos e indiretos e com 
os prestadores de serviços, 
que passarão a ter um gasto 
adicional para chegarem ao 
trabalho e voltarem para casa.

Atualmente, cerca de 4 mil 
colaboradores estão envolvidos 
com as empresas associadas 
da Agestab, sendo 70% deles 
mogianos, na imensa maioria 
moradores de bairros que 
ficarão além do pedágio. O 
valor do pedágio utilizado 
no levantamento foi de R$ 5.

Osvaldo Baradel alerta que o simples anúncio do pedágio repercutiu negativamente

“O pedágio é ruim em 
todos os aspectos. Ele não se 
justifica. O resultado deste 
projeto será desastroso para 
o Taboão, Mogi das Cruzes, 
Alto Tietê e Região Metropo-
litana de São Paulo”, afirmou 
o presidente da Agestab, 
Osvaldo Baradel.

O dirigente ressalta que 
os R$ 10 milhões, mais de
R$ 800 mil por mês, apro-
ximadamente R$ 41 mil por 
dia útil, levam em conta a 
estimativa de prejuízo gerado 
nas cerca de 40 empresas 
associadas à Agestab e alerta 
que o volume pode ser ainda 
maior, uma vez que duas das 

principais companhias da 
região, a GM e a Kimberly 
Clark, contam com unidades 
fabris no Taboão e empregam 
centenas de colaboradores 

mogianos.
“Não podemos permitir que 

o pedágio divida Mogi das 
Cruzes. O Taboão e parte 
Mogi das Cruzes ficarão 

isolados. A produção ficará 
mais cara. Haverá dificuldades 
na contratação de mão de 
obra da própria cidade. A 
proposta é um contrassenso”, 

alertou Baradel.
A estimativa do prejuízo 

adicional às empresas foi 
encaminhada à Prefeitura 
de Mogi das Cruzes e será 
utilizada no processo que 
tenta barrar a implementação 
da praça de pedágio no km 
41 da Mogi-Dutra.

“Os prejuízos não são 
apenas futuros. O simples 
anúncio de que o pedágio 
poderá ser instalado já tem 
repercutido negativamente 
entre os investidores, nas 
empresas que sondavam o 
Taboão e nos empresários que 
já estão por aqui, uma vez 
que começamos a repensar os 
projetos de expansão”, afirmou 
o presidente da Associação 
Gestora, entidade que tem 
participado de forma ativa 
dos movimentos contrários 
à proposta da Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp).

Divulgação/Agestab

Alto Tietê recebe novo lote 
para pessoas de 35 e 36 anos

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebeu ontem 
um novo lote de imunizantes 
contra a Covid-19. No total 
são 126.016 doses, sendo 
que 68.270 são AstraZeneca 
destinadas à aplicação de 
segunda dose para idosos 
de 63, 65 e 66 anos, e o 
restante – 57.746 doses – 
são CoronaVac e Pfizer para 
primeira dose em pessoas 
de 35 e 36 anos.

A Secretaria Municipal de 
Saúde abre hoje, às 8 horas, 
as vagas para agendamento 
de pessoas com 36 anos ou 
mais sem comorbidades e, 
amanhã, também às 8 horas, 
para 35 anos ou mais. No 
total, serão disponibilizadas 
cerca de 5 mil doses de 
vacina contra a Covid-19.

O agendamento online 
deve ser feito por meio 

Vacina

do site www.cliquevacina.
com.br. Para quem for re-
ceber a complementação do 
imunizante, o cidadão deve 
apresentar, no local agen-
dado, documento pessoal 
com foto, comprovante de 
endereço e comprovante da 
primeira dose.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 250.382 
doses da vacina contra a 
Covid-19, das quais 190.376 
primeiras doses, 52.703 se-
gundas doses e 7.303 doses 
únicas. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 160.

No total são 126.016 doses de vacinas contra a Covid-19

Divulgação/Condemat

Região confirma mais 37 óbitos
As cidades do Alto Tietê 

registraram ontem 37 mortes 
causadas por coronavírus 
(Covid-19), informou o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 

(Condemat). Com essa atuali-
zação, a região chegou ontem 
à marca de 4.883 óbitos.

De acordo com a entidade, 
as mortes ocorreram nos muni-
cípios de Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

O Estado de São Paulo 
registrou 3.896.083 casos 
de Covid-19 durante toda a 
pandemia e 133.364 óbitos.

Coronavírus

Número de mortes por coronavírus no Alto Tietê chega a 4.883

Arujá

912

302
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Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Poá

Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

353

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.525

Levantamento da 
Agestab considera 
o valor da tarifa em 
R$ 5 e público de
4 mil colaboradores


